
Адгезійна ґрунтовка «Новапласт Н-100»    
з кварцовим піском

Для підготовки основи під декоративні тонкошарові штукатурки 

ВЛАСТИВОСТІ:

 зміцнює поверхню та сприяє збільшенню адгезії
 готова до застосування
 водостійка
 екологічно чиста

ПРИЗНАЧЕННЯ:

Адгезійна ґрунтовка призначена для попередньої  обробки поверхонь з метою їх зміцнення і
збільшення адгезії, спрощення виконання робіт з нанесення декоративних штукатурок, а також
для  консервації  фасадів  на  зимовий  період.  Застосовується  на  основах  з  бетону,  цементно-
вапняних, цементно-піщаних, цегли, на гіпсових поверхнях, на стінах і стелях всередині і зовні
будинків.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ:

Підготовка основи здійснюється згідно СніП 3.04.01-87 і ДБН В.2.6-22-2001. Основа повинна
бути  сухою  і  міцною,  без  видимих  руйнувань.  Перед  застосуванням  адгезійної  ґрунтовки
основу очистити від пилу, бруду, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують
адгезію до основи. Всі нерівності і неміцні ділянки основи слід видалити, а потім вирівняти
сумішшю «Новапласт Н – 12У».

ВИКОНАННЯ РОБІТ:

Адгезійну  ґрунтовку  перед  застосуванням  слід  ретельно  перемішати.  Ґрунтовка  наноситься
пензлем  або  щіткою.  Час  висихання  ґрунтовки,  залежить  від  температури  навколишнього
середовища і вологості повітря. При нормальних кліматичних умовах (температура +20 ° С і
відносна вологість повітря 60%) ґрунтовка висихає через 4-6 годин. Інструменти слід відразу ж
після застосування промити водою.

Роботи слід виконувати при температурі основи від +5 ° С до +30 °С і відносній вологості до 80
%. Всі вищевикладені рекомендації ефективні при температурі +20 ° С і відносній вологості
повітря 60%. В інших умовах час висихання ґрунтовки може змінитися.

ЗБЕРІГАННЯ:

У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях з постійною температурою від +5 ° С до +35
°С  18  місяців  від  дати  виготовлення,  зазначеної  на  упаковці.  Берегти  від  морозу  при
транспортуванні та зберіганні.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТКРИСТИКИ:

Склад: дисперсія синтетичних смол і наповнювачів
Колір:білий
Температура основи при застосуванні: від +5 ° С до +30 °С
Час висихання від 4-6 годин
Витрати: близько 0,2 -0,5 л/м2 в залежності від основи

ВИРОБНИК  НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  ЗА  НЕПРАВИЛЬНЕ  ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕРІАЛУ, А ТАКОЖ ЗА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ІНШИХ ЦІЛЯХ І УМОВАХ, НЕ
ПЕРЕДБАЧЕНИХ ТЕХНІЧНИМ ОПИСОМ.


